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CALENDARUL ADMITERII 

ÎN CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI 

pentru anul şcolar 2019-2020 

DATA 

LIMITA/PERIOADA 
EVENIMENTUL 

1 martie 2019 

Depunerea de către diriginți, la secretariatul unităţii de învăţământ, a tabelului 

centralizator cu opțiunile elevilor de clasa a X-a referitoare la continuarea studiilor 

liceale (filieră, profil, specializarea la care dorește să se înscrie și dacă solicită 

continuarea studiilor în aceeași unitate sau în alta) 

15 martie 2019 

Centralizarea datelor de către secretariatul şcolii referitoare la opţiunile elevilor şi 

afişarea situaţiei solicitărilor existente pentru fiecare filieră, profil, specializare, 

precum şi numărul estimat de locuri disponibile la fiecare dintre acestea, în funcţie 

de numărul de elevi care doresc să părăsească unitatea de învăţământ sau să 

schimbe filiera/profilul/specializarea în cadrul aceluiaşi liceu. 

1 aprilie 2019 
Afișarea la avizierul unității a disciplinelor pentru examenele de diferenţe. 

Programele pentru examenele de diferențe se găsesc la biblioteca școlii. 

15 aprilie 2019 

Definitivarea opţiunilor elevilor referitoare la continuarea studiilor, în aceeaşi 

unitate de învăţământ sau în alta, în aceeaşi filieră, profil, specializare sau în alta. 

În cazul în care apar schimbări, în raport cu opţiunile exprimate iniţial, elevii vor 

depune o cerere individuală, la secretariatul şcolii, în care vor preciza modificările 

în opţiunile referitoare la continuarea studiilor. 

2 mai 2019 

Afișarea listei nominale a propriilor elevi care, după promovarea clasei a X-a, vor 

fi admişi, în conformitate cu opţiunile exprimate, pentru continuarea studiilor în 

ciclul superior al liceului, în aceeaşi specializare. 

2-15 mai 2019 

Susţinerea examenelor de diferenţe, de către elevii din unitatea de învăţământ care 

solicită continuarea studiilor, în aceeaşi unitate de învăţământ, dar schimbând 

filiera, profilul, specializarea. 

16 mai 2019 Afișarea rezultatelor examenelor de diferenţe. 

14 iunie 2019 

Afişarea listei candidaţilor din şcoala, care sunt admişi în altă filieră, profil, 

specializare, în unitatea de învăţământ. Admiterea candidaţilor se face, pe locurile 

disponibile,  în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în ciclul superior al 

liceului. 

24 mai 2019 

Afişarea numărului de locuri din primul an al ciclului superior al liceului, 

disponibile pentru a fi ocupate de candidaţi din alte unităţi de învăţământ, pe 

filiere, profiluri, specializări. 

31 mai 2019 
Înscrierea elevilor clasei a X-a care solicită continuarea studiilor în alte unităţi de 

învăţământ, în altă filieră, profil, specializare pentru examene de diferenţe. 

3-14 iunie 2019 Susţinerea examenelor de diferenţe 

14 iunie 2019 Afişarea rezultatelor examenelor de diferențe 

1-5 iulie 2019 

Depunerea dosarelor de înscriere ale absolvenţilor învăţământului obligatoriu care 

îndeplinesc condiţiile legale pentru continuarea studiilor şi care solicită să fie 

admişi în altă unitate de învăţământ decât cea în care au studiat în clasa anterioară. 

Pot participa la înscriere atât candidaţii care solicită continuarea studiilor în 

aceeaşi filieră, profil, specializare, cât şi candidaţii care solicită continuarea 

studiilor în altă filieră, profil, specializare şi care au susţinut examene de diferenţe 

în unitatea de învăţământ respectivă. 

10 iulie Afișarea listei candidaţilor admişi  în unitatea de învăţământ 

19 iulie 

Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi. Dosarul de înscriere conține: certificat de 

naștere, act de identitate, certificat de absolvire al ciclului inferior al liceului, 

(copii conforme cu originalul), foaia matricolă pentru clasele a 9-a și a 10-a, fișă 

medicală, cerere de înscriere. 

 


